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लेखकाची नोट
काही िर्ाांपिूी पयांत कायद्याने अनेक ठठकाीी काळे आणी

गोरे अमेररकन िेगिेगळे होत.े याला "सेग्रीगेशन" ककंिा "रंग-
भेद“ म्हंटले जात असे. प्रतीक्षालयातआणी पाीी वपण्याचे नळ, 

बसआणी बाजारात, हॉटेल मध्ये “ फक्त गोरे” अशी पाटी
ललहलेली असे “फक्तकाळे “ अशी पाटी फक्त लहान, घाीेरड्या
ठठकाीी असे गोऱ्या मलुांसाठीआणीकाळ्या मलुांसाठी 
िेगिेगळ्या शाळा होत्या. काळ्या मलुांच्या शाळा नेहमी 
जुन्यापरुाण्या आणी छोट्या असत. काळ्या मलुांना त्या 
पसु्तकांचा िापर करािा लागे जी पसु्तके गोऱ्या मलुांच्या 
शाळांना नको असत.

१९५४ मध्ये, अमेररकेच्या सिोच्च न्यायालयाने म्हटले 
की "रंग-भेद" मळेु िेगिेगळ्या शाळा ठेिीे चुकीचे आहे. 
मलुांना िेगळे ठेि ूशकत नाही आणी केिळ त्यांच्या त्िचेचा 
रंगामळेु त्यांना चांगल्या लशक्षीापासनू िचंचत ठेिले जाऊ 
शकत नाही.

१९५७ मध्ये, ललठटल रॉक, अकाांसस मध्ये नऊ काळ्या 
मलुांना गोऱ्या मलुांच्या शाळेत सेंट्रल हाई मध्ये स्र्ानांतररत 
केले गेले. त्यांना "ललठटल रॉक नाइन" च्या नािाने ओळखले 
जाई. ही त्या काळ्या मलुांची गोष्ट आहे.



ललठटल रॉक, अकाांससमध्ये एक कार हळूहळू 
एका शांत रस्त्यािरून पुढे गेली.

ड्रायव्हरने योग्य घराचा शोध घेतला, आणी 
जेव्हा ते सापडले तेव्हा कार हळू झाली.

हे एल. सी. आणी डजेी बेट्सच ेघर होते.

ते जिळच्या शहरामध्ये एका आकिकी –

अमेररकेच्या ितषमानपत्राच ेमालक होते.

अचानक कारच्या आत कोीीतरी दगड फेकला.

त्यामुळे बेट्सच्या घराच्या समोरची णखडकी 
चक्काचरू झाली.



काच फुटण्याच्या आिाजानंतर कुत्री भुंकायला लागली आणी 
मुलं रडायला लागली.

आणी कारमध्ये बसलेले लोक हसत िेगाने दरू ननघून गेले. 

पी घरात कोीी हसले नाही.

दगडाने डजेी बेट्सला जिळजिळ मारलं कारी ती फक्त 
सोफ्यािर बसून राठहली.

त्यांनी फरशीिर पडलेल्या काचांच ेतुकड ेबनघतले.

नतला माहीत होते की दगड फेकीाऱ्याना नतला भीती 
दाखिायची होती.

त्यांना िाटे डजेीने त्या काळ्या विद्यार्ाांना मदत करीे बंद 
करािे जे सेंट्रल हाई स्कूलमध्ये जाीार होते.

पी ती घाबरली नाही. नतने त्या विद्यार्ाांना मदत करून 
‘रंग-भेद’ नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.

नतने तो कायदा ज्यामुळे काळे आणी गोरे िेगळे केले, तो 
काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला.



सेंट्रल हाई स्कूल एक मोठी शाळा होती.

त्याच ेक्षेत्रफळ शहराचा पूीष एक ब्लॉक बरोबर होते.

शाळा पाच मजल्यांची होती आणी त्यात दोन हजार 
पेक्षा अचधक विद्यार्ी होते.

आता त्यांच्यातले नऊ मुलं काळे असीार होते.

त्यातला एक अनेस्ट ग्रीन होता..

ते त्याच ेहाई स्कूलच ेशिेटच ेिर्ष होते.

त्याला सेंट्रलमधनू गॅ्रज्यूएट व्हायचे होते.



इतर सहा विद्यार्ी अकरािीत होते.

लमननश्जयन ब्राउन एक मजेदार मुलगी होती. 
नतला लोकांना हसिायला आिड.े

नतला गायला पी आिड.े

टेरेंस रॉबट्षस हसतमुख आणी स्माटष होता.

त्याच्याजिळ नेहमी काहीतरी सांगायला असे जे 
ऐकून लोक हसत.

एललजाबेर् एकफोडषला लशिन आिड.े

शाळा सुरु होण्याची िाट बघत असतांना नतने 
आपल्यासाठी एक निीन ड्रसे लशिला होता.



रे्ल्मा मदरशडे लहान आणी पातळ होती
आणी नतच ेहृदय कमकुित होते. पी त्याच ं
मन खपू कुशाग्र होत.ं

ग्लोररया रे नतच्यासाठी महत्त्िाच्या असलेल्या 
गोष्टींबद्दल शांतपीे बोलत असे.

मेलबा पाटीललो सुंदर होती आणी नतने बऱ् याच 
गोष्टी चांगल्या केल्या.

सेंट्रलमध्ये "पाच मजली संधी" त्याची िाट 
पाहत आहेत हे त्याला माहीत होते.



जेफरसन र्ॉमस आणी कालोटा िॉल्स, 

दहािीत होते.

जेफ आपल्या जुन्या शाळेतील सगळ्यात 
िेगाने धािीारा धािपटू होता.

कालोटा, छात्र पररर्देत होती.

सिष नऊ विद्यार्ाांचा व्यिहार चांगला होता आणी 
ते मेहनती होते.

ते सिष सेंट्रल हाई स्कूलमध्ये जाण्यासाठी 
उत्साठहत होते.

त्यांना माहीत होते की नतर्े त्यांना शाळेच्या 
संघात आणी क्लबमध्ये सामील होण्याची 
अनुमती लमळीार नाही.

लमननश्जयन, संगीत क्लबमध्ये गाऊ शकीार 
नाही.

जेफ, धािण्याच्या टीममध्ये सामील होऊ शकीार 
नाही.

अनेस्ट, बैंडमध्ये आपला सैक्सोफ़ोनिाजिू शकीार 
नाही.

काळी मुलं फक्त िगाषत जाऊन लशकू शकतील.

“पी ते त्यातल्या त्यात एक मोठी गोष्ट आहे.”
अनेस्टने आपल्या दसुऱ्या लमत्रांना प्रोत्साठहत 
करण्यासाठी म्हटले.



दक्षक्षीेतले अनेक लोकांना "रंग-भेद" चा अतं 
व्हािा असे िाटत नव्हते.

ते काळ्या मुलांना, गोऱ्या मुलांच्या बरोबर 
शाळेत बसिू इश्च्छत नव्हते. त्यांच्यातले काही 
गोरे लोक याबाबत अकाांससच ेगव्हनषर ओरिल 
फॉबसयांच्याशी चचाष करण्यासाठी गेले.

मजदरू ठदनी गव्हनषर फॉबस यांनी रेडीओ आणी 
टीव्हीिर आपला संदेश ऐकिला.

त्यांनी सांचगतले की सेंट्रल हायस्कूलच्या बाहेर 
सैननक तैनात असतील.

त्यांनी हे ही सांचगतले की काळे विद्यार्ी सेन्ट्रल 
शाळेत येीार नाहीत.

“बघा, गव्हनषर आपला त्रास िाढित आहे,” मेल्बाची 
आजी म्हीाली.



मेल्बाची आजी बरोबर होती.

दसुऱ्या ठदिशी सकाळी सेंट्रल हायस्कूलच्या समोर 
लोकांची गदी झाली.

इमारतीच्या चारी बाजूला हेल्मेट घालून आणी 
बंदकु घेऊन सैननक चपुचाप उभे होते.

असे िाटत होते की जसेकाही युद्धाची तयारी 
चालू आहे. सेन्ट्रल हायस्कूल मध्ये लढाई होीार 
का?

त्याठदिशी फक्त गोरे विद्यार्ीच शाळेत आले.

काळे विद्यार्ी आप-आपल्या घरात र्ांबले.

त्यांना कोीताही त्रास नको होता.

पी त्यांना चांगले लशक्षी हिे होते.

आणी आता सेंट्रल हायला काळ्या 
विद्यार्ाांचीसुद्धा शाळा समजली जात होती. 



त्या रात्री, लमसेज बेट्स यांनी एललजाबेर्ला सोडून 
बाकी सगळ्या विद्यार्ाांना फोन केला.

एललजाबेर्च्या पररिाराकड ेफोन नव्हता.

लमसेज बेट्स दसुऱ्या ठदिशी एललजाबेर्च्या घरी 
जाण्याचा प्रयत्न केला.

त्यांनी बाकी मुलांना सकाळी सेन्ट्रल स्कूलच्या 
काही अतंरािर भेटण्यास बोलािले.

मग लमसेज बेट्स त्यांच्याबरोबर शाळेत गेली.
बुधिारी सकाळी, नऊ पैकी सात विद्यार्ी
ठरिल्यानुसार भेटले.

त्यांच्या पुढे चचचे ेदोन पाद्री होते. त्यांच्यातला 
एक गोरा आणी दसुरा काळा होता.

.



जसे काळे विद्यार्ी शाळेजिळ पोहचले. त्यांनी 
लोकांची गदी बनघतली. गदीच्या चहेऱ्यािर राग 
आणी संताप होता. लोक त्यांच्यािर ओरडत 
होते आणी त्यांना लशव्या देत होते.

पी विद्यार्ी तरीही चालत होते.

विद्यार्ी जेव्हा सैननकांच्या जिळ पोहचले तेव्हा 
त्यांनी विद्यार्ाांना घरी जाण्यास सांचगतले.

विद्यार्ाांना सांचगतले की ते शाळेत जाऊ शकत 
नाही. दुुःखाची गोष्ट अशी विद्यार्ी मागे कफरले 
आणी गेले.



मेल्बा पैठटलो अजूनही सभेच्या ठठकाीी पोहचली 
नव्हती. रागिलेले गोरे लोकांनी नतला आणी नतच्या 
आईला पळिून लािले.

मग आई-मुलींना घरी परतािे लागले.

एललजाबेर् एकफोडषच ेहाल तर अजूनच िाईट होते.

नतला दसुऱ्याबरोबर कुठे भेटायच ेत्याचा ननरोप 
लमळाला नव्हता.

आपल्या कुटंुबांबरोबर प्रार्षना केल्यािर, ती स्ितुः 
शाळेत जाण्यासाठी बस मध्ये बसली. जेव्हा ती बस 
मधनू उतरली तेव्हा नतला फक्त चचडलेल्या गोऱ्या 
लोकांची गदी ठदसली. तेव्हाच नतला शाळेजिळ उभे 
असीारे सैननक ठदसले.



जशी एललजाबेर् सैननकांच्या जिळ गेली, 
कोीी नतच्या कपड्यािर शाई लशपंडली. 
एक स्त्री नतच्या चहेऱ्यासमोर येऊन जोरात 
ओरडली. एललजाबेर्ने रागिलेल्या आिाजांकड े
दलुषक्ष करण्याचा प्रयत्न केला. नतला आपली 
भीती दाखिायची नव्हती.



शिेटी, ती सैननकांकड ेपोहचली. सैननकानंी नतला 
पुढे जाऊ देण्या ऐिजी नतचा रस्ता रोखला.
त्यांनी नतच्यािर आपल्या बंदकुा रोखल्या.

सैननक नतच्या बाजूच ेनव्हते..

उन्हासाठी िापरलेल्या गॉगलच्या मागे एललझाबेर्च े
डोळे भरून आले.

ती मागे कफरली आणी नतर्नू ननघून आली.

गदीतल्या लोकांनी नतला दाबून टाकण्याचा प्रयत्न 
केला. कोीी ओरडले, “नतला पकडा!”



एललजाबेर्ने र्ोडसेे पुढे रस्त्यािर 
एक बस स्टॉप बनघतला.

ती नतरे् गेली आणी एका बाकािर बसली.

नतच्या शजेारी एक दयाळू माीूस बसला 
होता.

“तू त्यांना तुझ ेरडू दाखिू नकोस,” तो माीूस 
म्हीाला. जेव्हा बस आली तेव्हा एक मठहला 
एललजाबेर्ला मदत करायला पुढे आली.
ती एललजाबेर्ला नतर् ंघेऊन गेली श्जरे् 
एललजाबेर्ची आई काम करत होती.



तीन आठिड्यापयांत सैननकांनी आणी
संतापलेल्या गदीने काळ्या विद्यार्ाांना सेन्ट्रल 
हायस्कूलच्या बाहेर ठेिले.

विद्यार्ाांना आपल्या शाळेच ेकाम डजेी 
बेट्सच्या घरीच करािे लागले.

त्यांच्यासाठी निीन शाळा सोडून आपल्या 
जुन्या शाळेत जाीं सोप्पं होते.पी त्यांना 
माहीत होते की ते जे करत आहेत ते योग्य  
आहे.

मग एक ठदिस सैननक ननघून गेले.

“पुढे काय होईल?" एललजाबेर्ने विचारले.

“शाळेसाठी तयार व्हा,” लमसेज बेट्स म्हीाल्या.



नेहमीसारखी शाळेच्या समोर दरिाज्यािर लोकांची 
गदी जमली होती. पोललसांनी काळ्या विद्यार्ाांना 
एका दसुऱ्या दरिाज्याने जायला सांचगतले. श्जरे् 
गदी त्यांना बघू शकीार नव्हती..

आत, लोकांनी विद्यार्ाांना त्याचा िगष शोधण्यासाठी 
मदत केली.

रे्ल्माची तब्येत ठीक नव्हती. कोीी नतला
ऑकफसमध्ये घेऊन गेले. पी रे्ल्माला घरी जायच े
नव्हते. नतने शाळेत आत जाण्याची खपू िेळ िाट 
बनघतली होती.

“मी आता हार मानीार नाही,” ती म्हीाली.



जेव्हा गदीला कळले की काळे विद्यार्ी आत 
गेले आहेत, तेव्हा त्यांना खपू राग आला.

त्यांनी बाहेर उभ्या असीाऱ्या पत्रकारांना मारलं. 
विद्यार्ी आपल्या िगाषत बसून पत्रकारांच े
दुुःणखत आिाज ऐकत होते.

पोलीसप्रमुखाला भीती होती की अजून काही 
लोक जखमी होऊ नये.त्यांनी काळ्या विद्यार्ाांना 
घरी जायला सांचगतले. शाळेच्या खालच्या 
गॅरेजमध्ये काळे विद्यार्ी पोललसांच्या गाडीत 
बसले. 

“खाली उतरा आणी नतर्ेच र्ांबा,”पोलीस प्रमुख 
म्हीाला. “रस्त्यात कुठेच र्ांबू नका,” पोलीस 
प्रमुखाने ड्रायव्हरला सांचगतले.

गाड्या जोरात धािल्या. काही तास विद्यार्ी 
सेन्ट्रल हायस्कूलमध्ये र्ांबले. पी त्यांना नतर्ेच 
र्ांबायला ठदले नाही.



देशभरच्या बातम्यांमधनू या घटनेच्या बाबत 
चचाष झाली. त्यामुळे अनेक अमेररकन नाराज 
झाले. त्यांनी विद्यार्ाांना पत्र ललहून आपल्या 
शहरातल्या शाळेत येण्यास आमंत्रत्रत केले..

अमेररकेच ेराष्ट्रपती ड्िाइट आयजनहािर पी नाराज 
झाले.

ते म्हीाले की कोीतीही गदी अमेररकेच्या मुलांना 
शाळेच्या बाहेर ठेिू शकत नाही.

मग त्यांनी ललठटल रॉक मध्ये, सैननकांना एक निीन पत्र 
पाठिले. त्यांच ेकाम काळ्या विद्यार्ाांना सेन्ट्रल 
हायस्कूलमध्ये जाऊ देीे होते.



दसुऱ्या ठदिशी, यूनाइटेड स्टेट्स आमी, ललठटल रॉकला 
पोहचली. बुधिारी सकाळी सैननकांनी, लमसेज बेट्सच्या 
दरिाज्यािर र्ाप मारली.

“आम्ही विद्यार्ाांच्या साठी तयार आहोत,” ते म्हीाले.

त्याठदिशी विद्यार्ी सैननकांच्या गाडीत बसून 
शाळेत गेले.

िर हेलीकॅप्टरांमधनू सैननकांनी गस्त घातली.

प्रत्येक ठठकाीी सैननक होते.

त्यांनी अनेस्ट आणी एललजाबेर् आणी इतर 
विद्यार्ाांबरोबर शाळेच्या मुख्य दरिाज्यातून आत 
पाऊल ठेिले.

लमननश्जयनने म्हटले की त्यानंतर त्याला एक 
"अमेररकी" झालो असे िाटले.

अनेस्ट म्हीाला की त्याच्यासाठी ती खपू मोठी 
गोष्ट होती.



"ललठटल रॉक नाइन" सेंट्रलहायस्कूलच्या
समोरच्या दरिाज्यातून आत गेले.

मेल्बाने नंतर म्हटले की त्यािेळी, “पूीष देशाने 
एक मोठे पाऊल उचलले होते.”



समोरची ओळ: र्ेल्मा मदरशेड, एललजाबेर् एकफोडष, मेल्बा पैठटलो.
वपछली पंश्क्त: जेफरसन र्ॉमस, अनेस्ट ग्रीन, लमननश्जयन ब्राउन. 

कालोटा िॉल्स, टेरेंस रॉबट्षस, ग्लोररया रे. 

अंनतम शब्द 
र्ोड्या िेळासाठी सनैनक "ललठटल रॉक नाइन“च्या 

बरोबर त्यांच्या िगाषत गेले.अनेक विद्यार्ाांनी 
त्यांच्याबरोबर चांगला व्यिहार केला ककंिा काहींनी 
त्यांच्याकड ेफारसे लक्ष ठदले नाही. पी काहीजी असेही 
होत ेज्यांना काळी मळेु नतर्ं आल्याने नाराज होत.े ती  
मलेु त्यांच्याबरोबर िाईट िागले.

काही मठहन्यानतंर,अचधकांश सनैनक ननघनू गेले 
आणी मग पररश्स्र्ती अजूनच खराब झाली. गोऱ्या मलुांनी 
काळ्या मलुांना लशव्या ठदल्या.जेिीाच्या िेळी त्यांनी 
त्यांच्यािर अन्न फेकले. त्यांनी काळ्या मलुांिर पेश्न्सली 
फेकल्या. त्यांनी त्यांना लार्ा मारल्या आणी त्यांची 
पसु्तके खाली फेकून ठदली.

शिेटी गॅ्रज्यएूशन ठदिस आला. अनेस्ट ग्रीन, सेंट्रल 
हाईस्कूल मधून पदिी घेीारा पठहला काळा विद्यार्ी झाला. 
नतंर त्यांनी म्हटले, ”मला माहीत होत ेकी मी इर्े काय 
करायला आलो आहे.मी इर्े येऊन लभतंी तोडल्या.”

ती होती िेगळं ठेिण्याची आणी रंग–भेदाची लभतं,जी 
काळ्या आणी गोऱ्या लोकांना िेगळं करत होती. अनेस्ट ग्रीन 
आणी आठ अन्य विद्यार्ाांनी लभतं तोडण्यास मदत केली,
ज्यामळेु काळी आणी गोरी मलु ंबरोबर शाळेत जाऊ शकल.े

पी गिनषर फॉबस यांना अजूनही ही गोष्ट योग्य िाटत 
नव्हती.त्यांनी काळ्या आणी गोऱ्या मलुांना एकत्र ठेिण्याच्या 
ऐिजी १९५८-५९ मध्ये एक िर्ष ललठटल रॉकमधील सिष शाळा 
बदं ठेिल्या. काळ्या आणी गोऱ्या विद्यार्ाांना लशक्षी 
घेण्यासाठी इतर पयाषय शोधािे लागले. मेल्बाने आपल्या 
शाळेचे शिेटचे िर्ष कॅललफोननषयात घालिल.ेआणी लमननश्जयन 
न्ययूॉकष ला गेली. जेव्हा ललठटल रॉक शाळेची १९५९च्या पडझडी 
नतंर परत उघडली तवे्हा कालोटा आणी टेरेंस सेंट्रल हायस्कूल 
मध्ये आल.े बाकी लोक आपल्या जुन्या शाळेत परत गेल.े त्या 
सिष विद्यार्ाांनी आपली पदिी लमळिलीआणी कॉलेजनतंर 
आपापल्या यशस्िी करीयर मध्ये पढेु गेले.

१९८७ मध्ये, "ललठटल रॉक नाइन" सेंट्रल हायस्कूलचा दौरा 
करण्यासाठी परत आले.यािेळी त्यांने अलभनदंन करीाऱ्या 
गदीने त्यांना ठहरो समजून त्यांचा उत्साह िाढिला.विद्यार्ी 
सघंाची व्यक्ती एक अविेत मठहला होती.

"ललठटल रॉक नाइन" ने लभतं तोडण्यासाठी मदत केली.
आता ही आपल्या प्रत्येकाची जबाबदारी आहे की आपीही 
लोकांना िेगळ्या करीाऱ्या लभतंी मोडण्यास तयार असल ं
पाठहजे.



महत्वपूर्ण ततथी 
मे १७,१९५४ – अमेररकी सपु्रीम कोटाषने घोर्ीा केली 
की गोरे-काळे मलु ंिेगिेगळ्या शाळेत जाीे ही 
असिंधाननक आहे.
उन्हाळा १९५७ –सिष काळी विद्यार्ाांच्या शाळांना 
सेंट्रल हायस्कूल मध्ये जाण्यासाठी १७ विद्यार्ाांची 
ननिड केली. ऑगस्ट पयांत ती यादी नऊ पयांत गेली.
२ सप्टेंबर १९५७ (श्रम ठदिस) - गिनषर फॉबसने सेंट्रल 
हायच्या जिळ सनैनक तनैात केल.े
३ सप्टेंबर १९५७ काळ्या विद्यार्ाांना शाळेच्या पठहल्या 
ठदिशी घरीच राहायला सांचगतले.
४ सप्टेंबर १९५७ काळ्या विद्यार्ाांना दरू ठेिले कारी 
त े सेंट्रल हाय मध्ये प्रिेश करण्याचा प्रयत्न करत 
होत.े
२३ सप्टेंबर १९५७ काळ्या विद्यार्ाांना शजेारच्या 
दरिाज्यातनू आत प्रिेश लमळिला.पी पोलीस त्यांना 
सरुक्षेच्या कारीाने घरी घेऊन गेले..
२४ सप्टेंबर १९५७ ललठटल रॉक मध्ये अमेररकी सनैनक 
पोहचले.
२५ सप्टेंबर १९५७ - "ललठटल रॉक नाइन" ने अमेररकी 
सनैनकांबरोबर समोरच्या दरिाज्यातनू आत प्रिेश केला.
२७ मे १९५८ —अनेस्ट ग्रीनने, सेंट्रल हाय मधून 
पदिीलशक्षी पीूष केले.


